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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den
RP 100/2017 rd

Förslag till ändring

Ledamot Sari Tanus /kd föreslår att 18 a, 30 b, 38, 42 och 44 § i alkohollagen godkänns
med följande lydelse:

18 a §
Minimisortiment av drycker

Serveringsstället ska ha ett tillräckligt sortiment av svaga alkoholdrycker samt alkoholfria
drycker till skäliga priser. I varje produktgrupp inom serveringsställets sortiment av alkoholdrycker
ska det finnas ett alkoholfritt alternativ tillgängligt. Det behöver inte finnas något alkoholfritt alternativ i produktgruppen om det inte finns något sådant tillgängligt på marknaden.

30 b §
Distansförsäljning av alkoholdrycker över gränserna

Distansförsäljning av alkoholdrycker över gränserna och anknytande import till Finland är förbjudna.

38 §
Personal som har hand om detaljhandel och servering

Detaljhandels- och serveringsställen ska ha en så stor personal som med beaktande av verksamhetens omfattning och art behövs för att övervakningen ska vara effektiv och ordningen upprätthållas effektivt.
En ansvarig föreståndare som företräder tillståndshavaren och har utsetts av denne, eller en
annan person som tillståndshavaren har utsett för denna uppgift, ska finnas på plats på ett detaljhandels- eller serveringsställe som är öppet för kunder.
En person som inte har fyllt 18 år får inte vara ansvarig föreståndare eller annan person utsedd för uppgiften och får inte sälja eller servera alkoholdrycker. (ändring i 3 mom.)

Den som säljer alkoholdrycker och deltar i övervakningen av detaljhandel eller servering får i
sitt uppdrag inte vara påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel.

42 §
Detaljhandelstider

Detaljhandel med alkoholdrycker är tillåten mellan klockan 9 och 21.
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. får alkoholbolaget bedriva detaljhandel med
alkoholdrycker mellan klockan 9 och 21 från måndag till fredag och mellan klockan 9 och 18 på
lördagar. Försäljning är dock förbjuden på kyrkliga högtidsdagar, julafton, första maj, mors dag, fars
dag och självständighetsdagen. Försäljning är också förbjuden efter klockan 18 på nyårsaftonen
och valborgsmässoaftonen och efter klockan 12 på midsommaraftonen.
Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas inte på alkoholdrycker som innehåller högst 2,8 volymprocent etylalkohol.
(2 mom. ändrat, 1 och 3 mom. som i ShUB)

44 §
Avvikelse från serveringstiden

(Paragrafen stryks)
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